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Teknologi og digitalisering vil i de kommende år skabe utroligt mange nye forretningsmuligheder og
virksomheder, og mange af de nuværende C20 selskaber vil indenfor 10 år blive erstattet af nye

vækstvirksomheder. Danmark har alle forudsætninger for at blive et af verdens bedste steder at starte nye
virksomheder med globalt potentiale. Det kræver dog, at lovende startups får langt bedre adgang til

risikovillig kapital end, tilfældet er i dag. Denne bog er en inspirationsbog til dig, der ønsker at vide mere om,
hvordan du bedst investerer en del af opsparingen i en startup virksomhed. Startup investeringer er risikable,
men kan ved den rette tilgang også skabe bedre afkast, flere jobs, højere vækst og mere mening. Og nej, du
skal ikke nødvendigvis have millioner af kroner på kontoen for at blive business angel. Mindre kan sagtens

gøre det. 

Med bogen håber Thomas Marschall at være med til at inspirere kommende private investorer til at bidrage
til, at Danmark om nogle år har etableret en internationalt anerkendt og kraftfuld iværksætterscene på linje

med Danmarks andre anerkendte succeser indenfor eksempelvis film, mad og grøn energi.

"Her er der en bog, som giver håndfast og jordnær inspiration til, hvordan flere privatpersoner kan bruge lidt
af deres opsparing til at investere i startups. Det er vigtigt, at det ikke kun er velhaversegmentet, der

investerer i aktier. i denne forbindelse er angel business et glimrende indspark i debatten. Jeg kan kun sige:
læs den og kom i gang." Brian Mikkelsen, Erhvervsminister

"Jeg har fulgt det danske business angel miljø i mange år, og jeg kan se, at der spirer dynamiske startups op
som aldrig før i disse år. Men der mangler noget. langt de fleste vækstvirksomheder har behov for finansiel
hjælp i startfasen. Her kniber det. Jeg er derfor begejstret for at se en bog som denne, der sort på hvidt viser,
hvordan man investerer i unoterede selskaber, og at det er til stor gavn for både investorer, startups og det

danske samfund."
Preben Damgaard, CEO for investeringsselskabet Damgaard Company AS

"Denne bog rammer et udækket og vigtigt behov. nemlig at styrke aktiekulturen i Danmark ved at klæde
almindelige danskere på til at investere i de nye vækstvirksomheder, der skal skabe landets fremtid. Jeg hilser

derfor denne bog velkommen."
Jørgen M. Clausen, bestyrelsesformand Danfoss A/S
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